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67 §

Kulttuurin sopimuskumppaneiden haku- ja
arviointiperiaatteet

Dno

OUKA/9418/02.05.01.03/2019

Tiivistelmä

Kulttuurin kumppanuusopimukset päättyvät vuoden 2021
lopussa. Uuden 2022-2024 sopimuskauden alkaessa haku- ja
arviointikriteereitä on tarpeen täsmentää. Hallintosäännön 8 §:n
mukaan lautakunta päättää avustusten myöntämisperusteista
kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti

Päätösesitys

Kulttuurin sopimuskumppanit 2022 alkaen haetaan avoimella
julkisella haulla. Valinta perustuu hakemusten ja hakijayhteisöjen
arviointiin ja keskinäiseen vertailuun liitteessä esitetyn mukaisesti.
Arviointiryhmään kuuluu Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden eri
taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita. Päätöksen tekee
arviointiryhmän esittelystä kulttuurijohtaja.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelyteksti

Oulun kaupungin kulttuuripalvelut on vuodesta 2006 lähtien
solminut määräaikaisia kumppanuussopimuksia ammattimaisesti
toimivien kulttuurialan yhteisöjen kanssa.
Sopimustoiminta vahvistaa kulttuuritoimijoiden pitkäjänteistä omaa
kehitystyötä sekä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa.
Kulttuurikumppanit muodostavat laaja-alaisen asiantuntijoiden
yhteistyöverkoston, jolla on merkittävä rooli koko kaupungin taideja kulttuuritoiminnassa.
Sopimuskaudella 2018 – 2021 kumppaneina on 15 eri taiteenaloja
edustavaa yhteisöä, jotka on valittu kumppaneiksi
neuvottelumenettelyllä.
Vuoden 2022 alussa alkavalle kolmivuotiselle sopimuskaudelle
kulttuurikumppanit haetaan julkisella avoimella haulla. Tämän
toteuttamiseksi on tarpeen päättää hakumenettelystä sekä
valintakriteereistä.

Päätöshistoria

-

Liitteet

Kulttuurin sopimuskumppaneiden haku- ja arviointikriteerit v.
2022 alkaen

Oheismateriaali

-

Esittelijä

sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
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Valmistelijat

Sivistys- ja kulttuuripalvelut/kulttuurijohtaja Samu Forsblom p.
044 7037558, kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari p. 044 703
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Täytäntöönpanotiedot

Tiedoksi: kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari
Oikaisuvaatimusviranomainen: sivistys- ja kulttuurilautakunta

__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
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KULTTUURIN SOPIMUSKUMPPANIT 2022 – 2024
Oulun kaupungin kulttuurin sopimuskumppanit sopimuskaudelle 2022 – 2024 haetaan avoimella julkisella
haulla.
Hakuaika on 16.8. – 19.9.2021
Päätöksen tekee kulttuurijohtaja. Valinta perustuu hakijoiden ja hakemusten arviointiin sekä keskinäiseen
vertailuun.
Arviointiin osallistuu Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita.
Kulttuurikumppaneiden valinnat julkistetaan lokakuussa 2021.
Kumppanuussopimus voidaan solmia ammattimaisesti toimivan oikeustoimikelpoisen yhteisön kanssa.
Sopimuskumppani voi olla rekisteröity yhdistys, osuuskunta tai voittoa tavoittelematon yritys. Hakijan
kotikunnan tulee olla Oulu.
Arvioinnin perusteet
Toimintasuunnitelma
Hakijan toiminnan kuvauksen sekä toimintasuunnitelman perusteella arvioidaan hakijan taiteellisen
toiminnan laadukkuutta sekä hakijan asemaa oman taiteenalansa asiantuntijana Oulussa ja
valtakunnallisesti. Toimintasuunnitelmassa tulee esitellä toimenpiteet, joilla hakija toteuttaa Oulun
kaupungin kulttuuristrategiaa.
Vaikuttavuus
Kulttuurikumppanin toiminnan tulee olla vakiintunutta ja hyvin saavutettavaa.
Arvioinnissa huomioidaan hakijan toiminta oman alansa paikallisissa, valtakunnallisissa sekä
kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa sekä jo olemassa oleva yhteistyö Oulun kaupungin kanssa tai
suunnitelma yhteistyön kehittämisestä kumppanuuskauden aikana.
Rahoitus
Kumppanuusavustus on vähintään 20 00 euroa vuodessa. Hakijalla tulee olla toimintaansa myös muuta
rahoitusta ja se esitellään hakemuksessa.
Kumppanuusrahoitus maksetaan toimijalle kerran vuodessa. Sopimuksen toteutumien tarkistetaan
vuosittain ennen vuosiavustuksen maksamista.
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